
 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  180/2016      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΣΤΟ N. ΠΕΛΛΑΣ 

 

 Σήµερα Πέµπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 15.132/22.7.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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6 Ζδρου Αικατερίνη  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  17 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

5 Κούκος Γεώργιος   

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 

Προτείνω να εκδοθεί ψήφισµα διαµαρτυρίας µε το εξής περιεχόµενο: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας, δηλώνει την ανησυχία και τη διαµαρτυρία του, 

διότι κατά τις πρόσφατες επισκέψεις κυβερνητικών κλιµακίων: 

α)  ∆εν αναλήφθηκε καµία δέσµευση από την Υπουργό Τουρισµού  για το 

ώριµο αίτηµα του ∆ήµου Έδεσσας που αφορά την ασφαλτόστρωση µόλις 800 µ. 

αεροδιαδρόµου στο αεροδρόµιο Ζέρβης – Παναγίτσας. 

β)  Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών ότι το 

µείζον αναπτυξιακό και διαχρονικό µας αίτηµα, δηλαδή η ολοκλήρωση της Ε.Ο. 2 

(Εθνικής Οδού Θεσ/νίκη – Έδεσσας),  δεν θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ αλλά από 

διαφορετικά χρηµατοδοτικά εργαλεία, υπονοώντας το πενιχρό  Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) της χώρας. 

Επειδή, αυτό το έργο έχει συνολικό προϋπολογισµό µεγαλύτερο από 

280.000.000 €. 

Επειδή, εµείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης  γνωρίζουµε ότι υποδοµές αυτού 

του µεγέθους µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνο από ευρωπαϊκά προγράµµατα κι 

όχι από το Π∆Ε ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και ζητούµε από την κυβέρνηση να 

αποσαφηνίσει τη θέση της 

γ) ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ για την ετεροβαρή και άνιση µεταχείριση 

από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς την Π.Ε. Πέλλας και τον ∆ήµο 

Έδεσσας 

• Όταν στις 14.6.2016 ο Περιφερειάρχης εγκαινιάζει το δρόµο Ποτίδαια –

Κασσάνδρα µήκους 17,5 χλµ. Π/Υ 63.000.000 €. 

• Όταν στη Θεσ/νίκη κατασκευάζεται ο ανισόπεδος κόµβος Κ16 Π/Υ 

43.000.000 € και η εσωτερική περιφερειακή οδός Π/Υ 67.000.000 €. 

• Όταν στο Κιλκίς κατασκευάζεται ο οδικός άξονας Θεσ/νίκη – Κιλκίς – 

∆οϊράνη Π/Υ 56.500.000 €. 

• Όταν στην Ηµαθία προχωρά το τµήµα Πατρίδα – Νάουσα Π/Υ 

31.900.000 €. 

Τότε αναρωτιόµαστε γιατί αντίστοιχου µεγέθους παρεµβάσεις δεν ξεκινούν για 

τα ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ στην Πέλλα όπως την παράκαµψη Μαυροβουνίου – Ριζαρίου και την 

ολοκλήρωση του τµήµατος Άγρα – Βρυτά (από λίµνη Άγρα έως γήπεδο Τ.Κ. Άγρα) 

µήκους µικρότερου των 2χλµ.! Προϋπολογισµού µικρότερου των 2.000.000 € ! 

Εµείς στην Πέλλα και την Έδεσσα δεν είµαστε και δεν νιώθουµε παιδιά ενός 

κατώτερου θεού. 
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Η παρούσα οµόφωνη διαµαρτυρία µας να κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τα ΜΜΕ». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε 

υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 – Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων και 65 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας, δηλώνει την ανησυχία και τη διαµαρτυρία του, 

διότι κατά τις πρόσφατες επισκέψεις κυβερνητικών κλιµακίων: 

α)  ∆εν αναλήφθηκε καµία δέσµευση από την Υπουργό Τουρισµού  για το 

ώριµο αίτηµα του ∆ήµου Έδεσσας που αφορά την ασφαλτόστρωση µόλις 800 µ. 

αεροδιαδρόµου στο αεροδρόµιο Ζέρβης – Παναγίτσας. 

β)  Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών ότι το 

µείζον αναπτυξιακό και διαχρονικό µας αίτηµα, δηλαδή η ολοκλήρωση της Ε.Ο. 2 

(Εθνικής Οδού Θεσ/νίκη – Έδεσσας),  δεν θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ αλλά από 

διαφορετικά χρηµατοδοτικά εργαλεία, υπονοώντας το πενιχρό  Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) της χώρας. 

Επειδή, αυτό το έργο έχει συνολικό προϋπολογισµό µεγαλύτερο από 

280.000.000 €. 

Επειδή, εµείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης  γνωρίζουµε ότι υποδοµές αυτού 

του µεγέθους µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνο από ευρωπαϊκά προγράµµατα κι 

όχι από το Π∆Ε ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και ζητούµε από την κυβέρνηση να 

αποσαφηνίσει τη θέση της 

γ) ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ για την ετεροβαρή και άνιση µεταχείριση 

από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς την Π.Ε. Πέλλας και τον ∆ήµο 

Έδεσσας 

• Όταν στις 14.6.2016 ο Περιφερειάρχης εγκαινιάζει το δρόµο Ποτίδαια –

Κασσάνδρα µήκους 17,5 χλµ. Π/Υ 63.000.000 €. 

• Όταν στη Θεσ/νίκη κατασκευάζεται ο ανισόπεδος κόµβος Κ16 Π/Υ 

43.000.000 € και η εσωτερική περιφερειακή οδός Π/Υ 67.000.000 €. 
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• Όταν στο Κιλκίς κατασκευάζεται ο οδικός άξονας Θεσ/νίκη – Κιλκίς – 

∆οϊράνη Π/Υ 56.500.000 €. 

• Όταν στην Ηµαθία προχωρά το τµήµα Πατρίδα – Νάουσα Π/Υ 

31.900.000 €. 

Τότε αναρωτιόµαστε γιατί αντίστοιχου µεγέθους παρεµβάσεις δεν ξεκινούν για 

τα ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ στην Πέλλα όπως την παράκαµψη Μαυροβουνίου – Ριζαρίου και την 

ολοκλήρωση του τµήµατος Άγρα – Βρυτά (από λίµνη Άγρα έως γήπεδο Τ.Κ. Άγρα) 

µήκους µικρότερου των 2χλµ.! Προϋπολογισµού µικρότερου των 2.000.000 € ! 

Εµείς στην Πέλλα και την Έδεσσα δεν είµαστε και δεν νιώθουµε παιδιά ενός 

κατώτερου θεού. 

Β. Την αποστολή του ανωτέρου ψηφίσµατος στον Υπουργό Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 

στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας 

στους Βουλευτές του Νοµού και στα Μ.Μ.Ε.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 180/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4.8.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος,  ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- ∆ηµοτικό Σύµβουλο  κ. ∆. Ταπαζίδη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

-  Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 


